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Abstract 

Denna uppsats söker efter en förklaring till uppkomsten av federalism i Afrika vid 

självständigheten. Konventionella teorier är inte tillräckliga för att förklara detta. 

En teoretisk öppning återfinns i Ziblatts teori An infrastructural model of 

federalism. Men även denna teori saknar precision för att förklara varför Nigeria, 

och inte andra afrikanska länder med tillsynes samma förutsättningar, antog en 

federal konstitution vid självständigheten. Denna uppsats visar att det styrelseskick 

som antogs vid självständigheten härrör från ett kolonialt arv i viss skepnad som i 

sin tur beror på landets pre koloniala geografiska aspekter. Ett utvecklat teoretiskt 

ramverk som identifieras prövas i en fallstudie av Nigeria och Ghana. Ghana väljs 

ut pga. av dess liknande förutsättningar i relation till Nigeria, men av olika utfall i 

styrelseskick vid självständigheten. Ziblatts teori om sambandet mellan den 

infrastrukturella kapaciteten och uppkomsten av federalism fastställs. Vi finner 

dock att den geografiska aspekten i pre koloniala Afrika är ett oumbärligt tillägg 

för att fullända teoretiseringen kring afrikansk federalism.  

 

Nyckelord: federalism, Afrika, Nigeria, Ghana, Ziblatt 

Antal ord: 8669 
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1 Introduktion  

I slutet av 1960-talet hade i stort sett samtliga afrikanska länder uppnått 

självständighet. Friheten för de inhemska ledarna att utforma statsskicket, och 

därmed skriva den första sidan i landets moderna politiska historia låg i deras 

händer. Konventionella teorier föranleder att afrikanska länder med dess attribut 

”borde” vara federala. Vid tidpunkten för självständigheten var Nigeria emellertid 

det enda landet med en konstitutionellt fastslagen federalism.  

Federalism är ett politiskt system som länge varit föremål för statsvetenskaplig 

forskning. Teoretisering kring uppkomsten av federalism har dock lagt tonvikten 

på federationer i väst. Dessa gängse förklaringsmodeller visar sig emellertid vara 

knapphändiga för att på ett övertygande sätt identifiera orsaksvariabeln för 

federalismens uppkomst i den afrikanska kontexten.  

Denna uppsats kommer bidra till att lägga det intrikata teoretiska pussel som 

afrikansk federalism föranleder, genom att visa att uppkomsten av denna härrör från 

ett kolonialt arv i viss skepnad som beror på landets pre koloniala geografiska 

aspekter. Genom denna förklaring svarar uppsatsen på frågan varför antog Nigeria 

en federal konstitution vid självständigheten, när andra afrikanska länder med 

liknande förutsättningar inte gjorde det? 

Uppsatsen kommer att fortskrida som följer. En första del kartlägger de 

befintliga teorierna kring federalism och belyser begräsningen av deras teoretiska 

bärighet för den afrikanska federalismens uppkomst. Den andra delen av uppsatsen 

föreslår ett reviderat teoretiskt ramverk som genom en syntax av Ziblatts teori An 

infrastructural model of federalism och vårt tillägg om den geografiska aspekten i 

pre koloniala Afrika, blottlägger en kausal mekanism. I den tredje delen testas detta 

ramverk på två fall – Nigeria och Ghana. Slutligen diskuterar den sista delen 

implikationen av den stipulerade kausala mekanismen för förståelsen av andra fall 

i Afrika.  

1.1 Syfte och frågeställning  

Att inte fler afrikanska stater är federala framstår paradoxalt i relation till den 

existerande teoretiseringen kring federalism. Den befintliga litteraturen kring 

afrikansk federalism misslyckas med att sammanställa och precisera teorier i ett 

samlat logiskt ramverk.  

Syftet med denna uppsats är således att försöka att identifiera en komplett 

orsakskedja för uppkomsten av federalism i Afrika. Det teoretiska ramverk som 

presenteras kan appliceras för att förstå varför federalism inte uppstod, såväl som 

att svara på den initiala frågeställningen för denna uppsats:  
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 Varför antog Nigeria en federal konstitution vid 

självständigheten, när andra afrikanska länder med liknande 

förutsättningar inte gjorde det? 

 

Med denna uppsats hoppas vi att uppkomsten av den afrikanska federalismen 

kan bli inbjuden i den teoretiska värmen, istället för att, som i existerande teorier, 

avfärdas som ett Sui Generis-fall.   

 

 

1.2 Begrepp 

Olika definitioner av federalism har presenterats av olika forskare. Denna uppsats 

kommer utgå ifrån William H. Rikers definition av federalism som: 

”Federalism är en politisk struktur där makten över ett område är uppdelad mellan 

regional regering och en central regering på så sätt att var och en har några områden 

i vilket den är har det sista ordet och att det finns en garanti för att var regering har 

autonomi i de frågor de har bestämmanderätt i.”. ((Burgess 2012,95)  

För att tydliggöra definitionen för frågeställningen inkluderar vi Jan Erks tillägg om 

att federalismen måste vara konstitutionellt fastslagen (Erk, 2014,s.586). 

Anledningen till att vi valt denna definition är att den ofta lyfts fram i tidigare 

uppsatser och forskning om federalism, och tillhör en av de mest vedertagna.  

I uppsatsen kommer federalism att behandlas som den beroende variabeln i 

förklaringsförfarandet. Anledningen är att detta är det enda logiska alternativet för 

frågeställningen. I den afrikanska statsbildningsprocessen vid självständigheten var 

samtliga utfall ett resultat av redan befintliga variabler som samverkade. Det går 

därmed emot frågeställningens natur att behandla federalism som något annat än 

den beroende variabeln i detta sammanhang. Om federalism skulle behandlas som 

den beroende variabeln skulle det innebära att det var förutbestämt i endast Nigeria, 

men inget annat land i Afrika, vilket vi anser vara en intellektuellt förkastlig 

möjlighet. 
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1.3 En talande översikt  

Nigeria antog sin federala konstitution år 1954. De två andra länder som tillkommit 

sedan dess är Etiopien som antog sin federala konstitution 1995 (Egwu s. 261, 2003) 

och Sydafrika, som sedan 1996 fungerar som en de facto federal stat (Erk, 2014).  

 

 

 

 

 

Tabell bearbetad ur: Federalism in Africa: Framing the national question 

Egwu, 2003. 
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1.4 Tidigare forskning  

Uppkomsten av afrikansk federalism verkar har undgått de flesta federalist-

teoretikers uppmärksamhet. En viss litteratur finns emellertid tillgänglig som 

behandlar uppkomsten av Nigerias federalism, om än i stor utsträckning med 

avsaknad av både jämförelser och teorianknytning. 

Dickovick konkluderar att afrikansk federalism, och inte minst nigeriansk 

federalism är ett Sui Generis fall. Han menar att det är ett resultat av endogena 

faktorer som samverkat och resulterat i federalism och behandlar fenomenet som 

en oberoende variabel (Dickovick 2014, s.567).  

Ytterligare två forskare som sökt förklaringen till uppkomsten av federalism i 

Afrika är Babalola och Afigbo som båda uppehåller sig vid det nigerianska fallet. 

Babalola förkastar Rikers traditionella köpslåendeteori, och menar att federalismen 

är ett resultat av de etniska uppdelningarna inom landet (Babalola 2013, s.49). 

Kontrasterat till detta tillskriver Afigbo den nigerianska federalismens uppkomst 

till det koloniala styret, om än utan teoretisk ansats och systematik. 
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2 Main school of thought: varför 

konventionella teorier är otillräckliga  

2.1 Köpslående  

Rikers teori för fram argumentet att det är två faktorer, expansionsfaktorn och den 

militära faktorn (Burgess 2006,s.78) som är närvarande när federalism uppstår, han 

kan inte bevisa att de är nog för att federalism ska uppstå men han anser att de måste 

vara närvarande för att en stat ska välja federalism och för att den federala staten 

ska hålla länge (Riker 1975,s.117). Dessa två faktorer kommer ur det som Riker 

beskriver som det federala köpslåendet (Burgess 2006,s.37). För att ett köpslående 

ska kunna ske och därmed leda till att en stat blir federal måste det enligt Riker 

finnas två förhandlingsparter varav den ena har en vilja att expandera sitt territorium 

och den andra har ett behov av militärt beskydd och är på grund av det beredda att 

offra en del av sitt territorium för att i utbyte få militärt beskydd(Riker 1975,s.114, 

Burgess 2012,s.96).  

  Rikers teori är att de båda faktorerna orsakas av att enheten ställts inför ett yttre 

hot (Burgess 2012,s.97). När de ställts inför det yttre hotet kommer de då att 

antingen vilja expandera sitt territorium som ett sätt att få skydd från det yttre hotet 

eller vara beredda att offra en del av sitt territorium i utbyte mot militärt beskydd. 

För federalism sedan ska kunna vara lösningen på det problem som det yttre hotet 

innebär så krävs att det är två parter som utsatts för ett yttre hot och som är beredda 

att förhandla. Birch kritiserar Rikers teori då han anser att det inte går att förklara 

uppkomsten av federalism i Nigeria med att det förekom ett yttre hot utan att för att 

Rikers teori överhuvudtaget ska gå att applicera så måste den utvecklas så att även 

interna hot kan vara en förklaring till varför behovet av att köpslå uppstår (Burgess 

2012,s.97). 

  

 

Varför är denna teoretiska ansats inte tillräcklig för att förklara uppkomsten 

av federalism i Afrika?  
Rikers teori möter kritik i Birch som anser att Rikers ursprungliga teori inte är 

nog för att förklara den Nigerianska federalismen. Riker tar inte in den komplexa 

bakgrunden till den Nigerianska federalismen (Birch 1966, s.23).Riker identifierade 

det yttre hot som ledde till att Nigeria blev federalt som Ghana som var starkt under 

sin ledare Kwame Nkrumah (Riker 1975, s.124) (Birch 1966,s.23), detta anser 

Birch inte stämma. Dels går det inte att förklara den Nigerianska federalism enbart 

med att Ghana var starkt då Nigeria var federalt redan under kolonialtiden, då 

Storbritannien kolonialiserade även Ghana och högst troligt inte var ett hot mot sig 

själv. Även med Birchs tillägg till Rikers teori som kom till för att kunna förklara 

den Nigerianska federalismen så kan teorin inte förklara varför Nigeria är det enda 

afrikanska landet som blev federalt vid självständigheten.  
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       Rikers teori, med Birchs tillägg, räcker inte som förklaringsgrund till varför 

federalism uppstår, att ett yttre eller inre hot leder till att behovet för federalism 

uppstår och att det federala köpslåendet inleds. Ett flertal afrikanska länder har 

ställts inför inre hot sedan slutet av andra världskriget, (Jackson, 2002) och tjugo 

afrikanska länder ställdes mellan 1960 till 1990 för det interna hot som inbördeskrig 

utgör (Nkurunziza 2008,s.7). Trots inre hot är inte alla de länder som ställts inför 

det federala numera, det gör att tanken om huruvida det var något unikt i det hot 

som Nigeria ställdes inför innan det blev federalt eller om det är något annat som 

är den bakomliggande orsaken till federalism. 

2.2 Fraktionalisation  

Ytterligare ett försök att ringa in federalismens uppkomst sammanfattas i det 

teoretiska ramverk som förfäktar att federalism uppstår i länder med omfattande 

etnisk pluralitet i befolkningen (Bermeo 2002; Dickovick 2014; Stepan 1999). 

Huvuddrag i denna teori är att det inte längre finns incitament för minoritetsgrupper 

att vilja frigöra sig politiskt ifrån den centrala regeringen då makten decentraliseras, 

vilket leder till högre social stabilitet.  

       Stepans teoretiska bidrag till denna diskussion innefattar ett centralt begrepp för 

förklaringsaspekten av federalism som ett resultat av etniska uppdelningar, det han 

konceptualiserar som Holding together federalism (Stepan 1999, s.22). Federalism 

uppstår som en politisk institutionell design för att hålla samman och pacificera 

minoritetsgrupper inom landet genom att överlåta delar av makten till autonoma 

stater (Stepan 1999, s.22). 

Dickovick ställer sig bakom Stephans förklaringsmodell till uppkomsten av 

federalism. Han förfäktar att federalism mildrar de politiska utmaningarna i policy-

utformning som kan uppstå inom plurala samhällen:  

“Managing ethnic identity was a motivation for the creation of new states in Nigeria 

and Ethiopia and new provinces in South Africa, though modalities differed” 

(Dickovick 2014). Han lyfter alltså fram pluralismen och behovet för att 

ackommodera denna som främsta motivation för federaliseringsprocessen i dessa 

länder (Dickovick 2014, s.555). 

Slutligen har Bermeos forskning på federala system visat att de relativa 

meriterna av federala system är bättre på att förhindra sociala oro som i kan uppstå i 

starkt uppdelade samhällen med minoritetsgrupper. Bermeo fastlår att om ett land 

står i valet mellan de två extremerna att (1) inte genomföra någon politisk reform för 

att mildra konflikter mellan minoritets- och majoritetsgrupper, eller (2) att tillåta en 

fredfull separation och därmed uppdelning av landet, finns en gyllene medelväg: att 

införa federalism (Bermeo 2002, s. 98).  

 

Varför är denna teoretiska ansats inte tillräcklig för att förklara uppkomsten 

av federalism i Afrika?  
Samtliga afrikanska länder söder om Sahara karaktäriseras av stark etnisk 

pluralitet. Att ett land har starka etniska/språkliga/religiösa skillnader är därmed 

inte i sig en tillfredsställande förklaring för uppkomsten av federalism.  

Tabell 2 visar de tio mest fraktionaliserade länderna i Afrika. Visserligen 

klassificeras federala Nigeria som fraktionaliserat, men det övriga länderna är 
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enhetsstater.  Om etnisk delning således skulle vara den avgörande katalysatorn och 

därmed ensam förklaringsvariabel till federaliserings-processen, borde rimligen 

samtliga länder i nedanstående tabell vara federala. Detta är inte fallet, och denna 

förklaringsvariabel är följaktligen otillbörlig för att förklara uppkomsten av 

federalism i Afrika. (Posner, 2004). 

 

 

2.3 Storleken spelar roll?    

Blev Nigeria federalt på grund av dess stora befolkning och extensiva landyta? En 

intuitiv förklaring till uppkomsten av federalism är att stora länder sett till yta och 

befolkning skulle vara mer benägna att anta federala strukturer. Det är inte underligt 

att dra denna parallell, då de flesta av världens idag federala stater är stora till yta 

såväl som till population (Veenendaal 2015, s.586) 

Federalism har omnämnts i sin natur vara den mest geografiskt ”expressive 

form of governance ” (Dikshit 1971, s. 97). Antagandet att ett land måste vara stort 

för att bli federalt är emellertid en falsk slutledning då det inte finns någon kausal 

relation mellan extensiv landyta och federalism (Dikshit 1971, s. 110) 

Tabell 3 visar de tio största länderna i Afrika, varav sju är enhetsstater. Vid 

självständigheten var Nigeria det enda federala landet av dessa tio. Vi kan inte 

utesluta att detta kan vara en bidragande förklaringsfaktor i enskilda fall (Dikshit, 

s.110, 1971). Vi kan dock konstatera att det ensamt inte är en tillfredsställande 

förklaring till varför federalism uppstod i Nigeria, och inte de andra nio största 

länderna vid självständigheten. 
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(“Worldbank Data,” 2016) 
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2.4 Infrastrukturell modell av federalism 

De hittills berörda teorierna tar en relativt abstrakt förklaringsansats till uppkomsten 

av federalism. En betydligt mer handfast förklaring ger statsvetare Daniel Ziblatt i 

sin teori om federalismens uppkomst och icke-uppkomst. Han kallar denna 

alternativa förklaringsmodell som An infrastructural model of federalism. 

Ziblatt menar att Rikers traditionella teori felaktigt uppehåller sig vid att 

undersöka den horisontella maktfördelningen mellan centralstaten och delstaterna 

för att förklara uppkomsten av federalism.  Han menar istället att federalism är ett 

resultat av delstaternas förmåga att ha vertikal makt i samhället inom vilket det 

regerar (Ziblatt 2004 s.71). 

Om de regionala styrena i en potentiell federation inte har infrastrukturell, och 

institutionell kapacitet att implementera de beslut som fattas, blir dessa regeringar 

de facto värdelösa och begreppet federalism blir i sig överflödigt. Ziblatt fastslår att 

i detta scenario kommer centralstaten att absorbera delstaternas regeringar och 

istället regera som en enhetsstat (2004, s.71). Starka institutioner på delstatsnivå är 

därmed en nödvändig förutsättning för en federaliseringsprocess vid s.k. polity 

formation, dvs. när landet antar konstitutionen.   

Den kausala mekanism som Ziblatt föreslår kan sammanfattas som följer: 

Om delstaten har välutvecklade administrativa funktioner utrustade med fiskal 

kapacitet, och som besitter förmågan att leverera samhällstjänster till sina 

medborgare, samt har utvecklad infrastruktur så centralstaten kan penetrera alla 

delar av federationen för att implementera sina beslut kan federalism uppstå av två 

anledningar: 

 

1) I processen att forma en stat har regionerna institutionell förmåga att  

fungera som en politisk aktör som kan förmedla sina egenintressen. 

 

2)      Regionen har kapacitet att utgöra den tillgång för centralstaten som generellt 

sammankopplas med federalism: bättre förmåga att förvara sig, samla in skatt, 

leverera samhällstjänster och bidra till större social stabilitet (Ziblatt 2004 s.78). 

 

Dessa två punkter kan bara föreligga om den infrastrukturella och administrativa 

kapaciteten är utvecklad på delstatsnivå. Om inte har regionerna har tillräcklig 

institutionell styrka att utgöra autonoma regeringsenheter kan de inte verka som 

politisk aktör. Utöver detta kommer det inte finnas några incitament för 

centralstaten att bilda en federation (Ziblatt 2004 s.78-79).  

Med detta har Ziblatt formulerat ett nödvändigt villkor för att federalism ska kunna 

uppstå.  

Av de teorier som vi hittills undersökt, kvarstår Ziblatts som den enda vi inte 

kan avfärda lättvindigt genom att konstatera att det vid självständigheten fanns 

länder som kvalificerade med samma orsaksvariabel (lika många konflikter, 

uppdelning i befolkningen och stor landyta) som Nigeria, men ändå inte blev 

federalt. Av denna anledning kommer vi undersöka denna teoris förklaringsstyrka 

mer ingående i två fallstudier.  
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3 Teori  

3.1 Ett nödvändigt tillägg: den geografiska faktorn 

Även om vi skulle finna att Ziblatts teori gör sig gällande i det undersökta fallet om 

afrikansk federalism kvarstår emellertid ett frågetecken. Om graden av infrastruktur 

och institutioner leder till federalism, varför uppstod då dessa institutioner endast i 

Nigeria och inte någon annanstans i Afrika? 

 

Vi tror att de geografiska förutsättningarna i det pre koloniala Afrika är det 

förhållandevis simpla svaret på denna fråga. Teoretiskt stöd för detta återfinns i hos 

Auer som påstår att det föreligger ett samband mellan vilka institutioner som 

etableras och de geografiska förutsättningarna i landet (Auer 2008, s.22). Att 

geografin inom ett land har en signifikant indirekt påverkan på federalismens 

uppkomst i Afrika får således stöd.    

De europeiska kolonialisatörerna utnyttjade sina afrikanska kolonier i första hand 

som utvinningsplatser. Kolonisatörer var mer benägna att införa en 

utvinningsekonomi om kolonin ursprungligen var rik på resurser (Auer 2008, s.6).  

De brittiska kolonialisatörerna hade inga incitament för att slå sig ned för permanent 

bosättning i det outhärdligt varma och fuktiga (Nigeria har en genomsnittlig fuktighet 

på 70-80%) klimatet i Västafrika, som dessutom plågades av tropiska sjukdomar som 

Malaria och gula febern (Acemoglu and Robinson, 2010; Afigbo, 1991). Frederick 

Guggisberg, guvernör i Ghana minns hettan.  

 
”The smell of the coast /…/ It is damp and clammy and cool and brings beads of moisture 

to your forehead. You can taste it on your lips, and in your nostrils there comes just a 

suspicion of forst and swamps and rank vegetation. But the whole effect is indescribable – it 

is a mental more than a physical feeling.” (Guggisberg & Moore 1909, s. 2) 

 

Det förefaller rimligt att anta att eftersom kolonialisatörerna inte hade något 

primärt intresse av att bygga upp ett samhälle för att bosätta sig, var rationella aktörer 

och strikt vinstmaximerande i sin strävan att utvinna så mycket som möjligt ur 

länderna på det mest effektiva vis, och upprättade således administrationen därefter 

(Acemoglu & Robinson p 4, 2010). 

     Denna typ av administration har i vissa sammanhang refererats till som “Gate 

keeper-administration” som hade som primärt syfte att möjliggöra utvinning av 

resurser (Cooper, 2002). 

 

Med dessa antaganden i bakhuvudet presenteras härmed den utveckling av Ziblatts 

infrastrukturella modell av federalismens uppkomst som krävs för att fullända det 

teoretiska resonemanget i det afrikanska fallet. Vi kallar den för den geografiska 

faktorn i pre-koloniala Afrika och fungerar som en oberoende variabel som påverkar 
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Ziblatts oberoende variabel i den kausala kedjan för att förklara federalism i Afrika. 

För att ge variabeln mening i denna kontext gör vi följande antaganden:  

 

1. Om det finns naturliga transportvägar och kust i anslutning till de 

naturresurser som är föremål för utvinning, kommer de att utnyttjas och 

administrativa enheter upprättas i anslutning till dessa (och inte någon annanstans) 

för att upprätta en effektiv utvinning 

 

2. Om naturresurserna ligger i nära anslutning till varandra kommer det vara 

överflödigt med två administrativa enheter för att utvinna dem. Denna aktivitet 

kommer således att koncentreras till den plats där de flesta administrativa resurserna 

finns och utgöra endast ett administrativt center.  

 

3. Om naturresurserna är utspridda, eller om det finns naturliga hinder emellan 

dem kommer det vara mer effektivt att upprätta olika administrationer för att på det 

mest effektiva vis utvinna landets naturresurser på de olika platserna i landet  

 

Slutligen för att resonemanget ska vara komplett gör vi ett antagande om att de 

afrikanska staterna ärvde den uppsättning institutioner som den koloniala 

administrationen upprättat. Afrikanska stater ärvde sina landsgränser från 

kolonialtiden, och det förefaller rimligt att de administrationerna som utvecklades 

inom dessa även de inkluderades i detta arv (Acemoglu and Robinson, 2010; Afigbo, 

1991; Auer, 2008; Cooper, 2002; Elekwa et al., 2011) 

 

3.2 Den samlade kausala mekanismen  

 

 

Jämför: Auer, 2008 s.9 
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4  Metod   

4.1 Uppsatsmetod  

Förvånansvärt nog har ingen tidigare forskare undersökt uppkomsten av 

federalism i Afrika i relation till ett land som blev en enhetsstat vid 

självständigheten. Vi använder ett komparativt perspektiv för att söka 

förklaringen till detta.  

Då vi funnit en lucka i de konventionella teorierna har vi gjort ett tillägg, med en 

kompletterande förklaringsfaktor. Den befintliga teorin tillsammans med vårt 

tillägg prövas i en jämförande fallstudie av kvalitativ karaktär. Texten i sin helhet 

kvalificerar som en teoriprövande undersökning med teoriutvecklande 

ambitioner.  

Inte sällan riktas en kritik mot “olika utfalls-design” i teoriutvecklande 

undersökningar (Esaiasson s.120, 2012). Logiken bakom denna kritik är att 

undersökningen kan vara partisk då den data som undersöks kan bli föremål för 

s.k. data fitting (Esaiasson s. 114, 2012). Vi vill värja denna kritik i vårt fall genom 

att hänvisa läsaren till den kronologiska ordning som uppsatsens kausala 

mekanism undersöker. Det är naturligt att tänka sig att Ziblatts institutionella 

kapacitet inte uppstod ur tomma intet! Det tillägg till teorin som vi förespråkar i 

det afrikanska fallet har därmed som främsta uppgift att förklara institutionernas 

uppkomst.  

4.2 Val av fall och motivering 

Samtliga afrikanska länder har historia och geografiska förutsättningar. Vi har 

emellertid valt att använda två ”mest-lika” fall i denna undersökning för att belysa 

olika utfall av den beroende variabeln. Vi valde Ghana som är en enhetsstat för att 

kontrastera Nigerias federala struktur eftersom dessa inte sällan förekommer i mest-

lika-design (jmf. Kuenzi, 2008; Langer and Ukiwo, 2007). Utöver detta resonerade 

vi som följer. 

Båda länderna var brittiska kolonier i Västafrika, vilket föranleder en viss 

påverkan på vilken typ av administration som uppstod, då klimatet och de tropiska 

sjukdomarna var liknande, något som förväntas ha en påverkan (Acemoglu and 

Robinson, 2010, s. 2). De kolonialiserades och avkolonialiserades under samma 

tidsperiod, vilket är av betydelse då de institutioner som hunnit uppkomma under 
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kolonialtiden förväntas gå i arv (Cooper, 2002) och om de skulle haft olika lång tid 

på sig att utveckla dessa hade det varit ett problem för ”mest-lika” ansatsen. Båda var 

föremål för intensiv resursutvinning, och inte för bosättning som andra brittiska 

kolonier så som Kenya eller Sydafrika (Meredith, 2011, s. 116), vilket även detta är 

en nyckelaspekt i undersökningen då detta förväntas ha en betydelse för vilken typ 

av institutioner som uppstår (Acemoglu and Robinson, 2010, s.4). 

Den potentiella kritik mot valet av Nigeria och Ghana som ”mest-lika-fall” som 

kan riktas är den att Ghana är till ytan betydligt mindre. Men då vi redan konstaterat 

att detta ändå inte ensamt står som förklaringsvariabel så anser vi att denna kritik 

således kan värjas i denna uppsats.  

 

4.3 Material 

Det material vi använt oss av i denna uppsats består till största del av akademiska 

texter i olika skepnader: vetenskapliga artiklar, avhandlingar och böcker. Ur dessa 

har vi stipulerat det aktuella teoretiska ramverk som utgör den grundval på vilken 

uppsatsen vilar. 

Liknande material har även använts för att undersöka de operationella 

indikatorerna av geografiska och infrastrukturella variablerna i fallstudierna. I 

dessa återfinns även andra typer av material. Data för de geografiska variablerna 

är hämtade ur vedertagna naturencyklopedier och har även kunnat underbyggas 

med vetenskapliga artiklar eller i de fall som det inte har existerat sådana, med 

fler källor för att fastställa dess validitet.  

4.4 Avgränsning 

Denna studie undersöker endast två fall. Anledningen till att vi inte tagit in fler 

länder i denna jämförelse har sin enkla förklaring att materialet skulle bli allt för 

omfattande för att behandlas i denna uppsats. 

Valet av att använda 1954 som utgångspunkt för datainsamlingen till Ziblatts 

operationella indikatorer är delvis baserat på att bristen på data från koloniala 

Afrika är ett faktum, men överraskande nog finns det tillgängligt för år 1954. Ett 

undantag förekommer. Data för Ghanas regioners skolgång fanns bara tillgängligt 

för år 1960, men vi anser är av relativt liten konsekvens då det kan antas att inte en 

avgörande utveckling skett på de sex åren. Vidare är 1954 ett år då effekten av 

kolonialadministrationens infrastrukturella investeringar hunnit befästas i båda 

länderna. Nigeria blev självständigt år 1960 och Ghana blev självständigt år 1957, 

vilket gör 1954 till ett årtal före självständigheten, och ”polity-formation” som var 

ett faktum vid denna. Detta gynnar vidare vår ”mest lika” ansats i fallstudien. 
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4.5 Operationalisering  

För att undersöka de olika faktorerna som vi tror påverkar federalismens uppkomst, 

eller icke-uppkomst undersöker vi först hur Ziblatts indikator, den infrastrukturella 

kapaciteten såg ut i de båda fallen. Därefter undersöker vi den pre-koloniala 

geografiska utformningen för att undersöka varför dessa institutioner uppstod. Vi 

använder följande operationella indikatorer: 

 

Ziblatts operationella variabler  

Vi har valt att använda samma operationalisering på infrastrukturell kapacitet som 

Ziblatt, med viss modifikation pga. bristande data (Ziblatt, 2004 s. 87-88). 

  

1. Extractive capacity: state revenue/capita. Ziblatt undersöker hur mycket 

enskilda regioner tog ut i skatt.  Då det föreligger ett problem med data från 

specifika regioner i våra fall undersöker vi istället antal instanser med fiskal 

kapacitet att försörja den regionala administrationen genom beskattning och 

tullavgifter.  

2. The capacity of the state to penterate society. Ziblatts operationella 

indikator är antal kilometer väg. Vägnätverket i koloniala Afrika var oftast 

rudimentärt och användes inte för långa transporter. Detta gjorde emellertid 

järnvägen, och därav kommer vi använda detta mått. Vidare kräver järnvägar 

administration. Vi antar att ju mer omfattande och utbrett järnvägsnätverket är, 

desto fler administrativa center kommer att uppstå med institutionell kapacitet.  

3.   The ability of the state to access basic societal resource. Ziblatt använder 

militärtjänstgöring som indikator på detta. Ingen sådan data finns att hämta i vårt 

fall. Ziblatt använder även skolgång som ett mått på infrastrukturell kapacitet i de 

olika regionerna och vi har valt att undersöka skolan.  

Den geografiska faktorn i pre koloniala Afrika  

1. Naturresurser. Geografisk spridning av naturresurser. Om dessa är utspridda 

över landet kommer olika centra uppstå på olika platser för att utvinna dessa för 

handel. Detta är relevant att undersöka för att se huruvida det fanns incitament att 

bilda administrationer på olika platser i landet.  

  

2. Kust. Längd på kustlinje och naturliga hinder längs denna. En lång kustlinje kan 

innebära att avståndet från resursutvinning till export fördelas mellan två hamnar 

då detta är mer effektivt och reducerar transportsträckan. 

 

3. Floder. Naturlig infrastruktur är floder som kvalificerar som farbara vatten, på 

vilka det är möjligt att transportera de utvunna resurserna. Om floderna penetrerar 

in i landet kan vi anta att det finns en större sannolikhet att de utnyttjas som 

transportvägar och större delar av landet kommer att ha tillgång till en 

grundläggande infrastruktur kring vilken institutioner kan formas.   
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5 Fallstudier  

De båda fallstudierna har sin början vid den beroende variabeln, dvs. utfallet vid 

konstitutionsögonblicket. Allt eftersom kommer analysen att fortskrida bakåt i den 

föreslagna orsakskedjan och analysera de oberoende variabler som har påverkan på 

den beroende variabeln: Först de institutioner som uppkom och lade grund för 

federalism, eller icke-federalism, och sedan de geografiska aspekter som lade grund 

för dessa institutioner i respektive land. 

5.1 Nigeria 
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KONSTITUTIONELLT ÖGONBLICK 

 

 

Nigeria antog sin officiella status som federal stat genom Lyttletonkonstitutionen 

år 1954. Den brittiska kolonialadministrationen hade emellertid redan tre år tidigare 

diskuterat denna fråga vid Ibadan konferensen 1951, varvid de tre federala 

regionerna utropades som Norr, Öst och Väst (Sklar 1963, s.143). Att dessa 

specifika regioner antogs för att utgöra delstaterna i federationen var inte ett resultat 

av den etniska uppdelningen, då samtliga regioner utgjordes av många olika 

folkgrupper (Afigbo, s.16, 1991). Inte heller var det ett resultat av en förhandling 

mellan en centralmakt och perifera regionala styren som Riker refererar till 

(Babalola 2013, s. 43).  

När Lyttletonkonstitutionen antogs var Nigeria fortfarande en koloni och de tre 

federala regionerna som antogs var alltjämt de samma, och därmed ett resultat av 

den administrativa organisation som britterna instiftade i kolonin år 1900. Den 

konstitution som antogs 1954 var således en helt sonika befästelse av de regioner 

som kolonialadministrationen strukturerat, och som lämnades över i ett politiskt arv 

(Afigbo 1991, s.15)  

 Det är icke desto mindre problematiskt att förlika sig med tanken på att detta 

koloniala politiska arv uppkom som av en slump i Nigeria och ingen annanstans i 

Afrika. Frågan vi därav bör ställa oss är, vad utgjorde det koloniala arv som 

föranledde den federala strukturen som adopterades 1954?  

 

 

        INSTITUTIONERS UPPKOMST 

 

 
”To administer such enormous territories as East Africa or Nigeria as a single unit, decentralisation 

is more than ever necessary, but how it can best be effected is not an easy problem” F. Lugard 

(Lugard 1922 s.100)  

 

Engelsmännen deklarerade Lagosprotektoratet som Nigerias första brittiska 

provins år 1862. Allt eftersom administrationen expanderade, penetrerade 

kolonialmakten längre in i landet och protektoratet innefattade snart stora delar av 

Yorubaland, beläget väster om Nigerfloden (Afigbo 1991, s.16). År 1885 tog 

britterna kontroll över ”Blight of Biafra”, öst om Nigerfloden och utropade Port 

Harcourt till huvudstad av den provins som efter ett antal metamorfoser utvecklats 

från Nigerprotektoratet till det Södra protektoratet år 1900 (Afigbo 1991, s.17). 

Slutligen utropades det Norra protektoratet år 1888 med Royal Niger Company som 

första administratör i Lokoja i centrala Nigeria. Administrationen föll sedermera på 

officer Lugards bord år 1900 (Afigbo 1991, s.21). Dessa tre regioner var de samma 

som utgjorde de federala enheterna i konstitutionsögonblicket år 1954.  

Mellan 1900-1914 verkade dessa protektorat som tre autonoma administrativa 

enheter, med tre olika administrativa traditioner. Samtliga tre hade autonom fiskal 

kapacitet, dvs. kapacitet att beskatta varor och invånare i protektoratet och sedan 

omsätta intäkten till att finansiera administrationen.  

Det Södra protektoratet och Lagosprotektoratet var båda kustprovinser, med 

tillgång till landets två stora maritima center: Lagos och Port Harcourt. Den främsta 
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inkomsten var således importskatten på diverse varor som de stationerande 

kolonialtjänstemännen fick från England. År 1901 utgjordes hela 90 % av de södra 

protektoratens intäkter från importskatter (Berger 2009, s. 10).  

Det norra protektoratet var emellertid utan kust och kunde inte åtnjuta samma 

importintäkter som de andra två territoriella administrationerna. Regionen 

finansierades till en början av de södra protektoratens inkomster, men för att 

reducera sitt finansiella underskott, samt att göra sig finansiellt oberoende av de 

andra regionerna introducerade den lokala kolonial-administrationen med Lugard i 

täten ett flertal direkta skatter. 

 
”Where one administration comprises the coast area, and collects the customs dues (which 

have hitherto formed the bulk of the revenue in most African dependencies), while another 

forms its hinterland, the latter must either establish an inland fiscal frontier, or share the 

duties collected by its neighbour” (Lugard 1922, s. 98) 

 

En av dessa var s.k caravan-toll som innebar att alla varor som fraktades igenom 

det norra protektoratet beskattades. Dessutom introducerades även fastighetsskatter 

och skatter på boskap (Berger 2009, s.10).   

Förmågan att samla in skatt kräver rationaliserade administrativa system och är 

enligt Ziblatt en stark indikator på institutionell kapacitet. Detta innebär att eftersom 

samtliga regioner hade denna kapacitet, blev den relativa skillnaden i institutionell 

kapacitet dem emellan relativt liten. Konsekvensen av att ingen region hade ett stort 

administrativt övertag, innebär enligt Ziblatt är det mindre sannolikt att en 

centralstat kommer absorbera regionerna vid polity-formation och sannolikheten 

för en federal uppgörelse ökar.  

Vidare är förmågan att kontinuerligt finansiera administrationen via 

skatteintäkter fundamental för beslut och uppkomst av andra avgörande 

institutioner för att styrka regionens vertikala makt inom dess samhälle. 

 

Infrastrukturen expanderade i kolonin alltjämt som resursutvinningen tilltog. 

Järnvägen konstruerades med främsta syfte att transportera de varor som utvanns 

och skulle exporteras. Lugard antecknar:  
 

”A railway reduces administrative expenses in the transport of stores, and in the time of officials ia 

reaching their work ; it saves the lives and health of officers ; /…/; it renders direct taxation possible 

by affording a market for produce, and increasing the wealth of the people ; it opens up new markets 

for British trade”(Lugard 1922, s.462) 

 

Mycket riktigt öppnade järnvägen upp för en markant ökning i produktion och 

handel av råmaterial, kakao och jordnötter då man på ett mer systematiskt vis kunde 

frakta dessa (Reid, 2012, s. 196).  

År 1954 var järnvägen 1594 km lång och stäckte sig inåt landet från tre 

kuststäder: Lagos, Warri och Port Harcourt och kopplade samman dessa med 

extraheringsplatser, främst längs Nigerfloden (Reid, 2012, s. 196).  Städerna hade 

ingen förbindelse mellan varandra, vilket vittnar om att järnvägen framförallt 

användes för att transportera resurser från utvinningsplatsen till strategiska 

handelsplatser inom landet, snarare än att utgöra ”persontransport” i ett civiliserat 

samhälle (Agbaeze & Onwuka, 2014, s. 40).  

Järnvägen som infrastrukturell indikator som omsätts till institutionell kapacitet 

har en tvåsidig analytisk implikation i Ziblatts teori.  
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För det första krävde järnvägen administration, och eftersom den var extensiv 

krävdes detta på fler platser. Järnvägen engagerade samtliga tre regioner vilket kan 

antas ha styrkt deras individuella institutionella kapacitet. För det andra formulerar 

Ziblatt ett kriterium för att federalism ska uppstå: att centralstaten i en potentiell 

federation kan penetrera landet och logistiskt sätt implementera beslut. Detta bistod 

det extensiva järnvägsnätverket i Nigeria med redan år 1954.   

 

Den infrastrukturella, och som följd, även institutionella kapaciteten utvecklades 

således autonomt inom de tre protektoraten. Den övergripande 

kolonialadministrationen i England förespråkade emellertid en amalgamering av 

landet för att samla det under en gemensam administration år 1906 (Falola & 

Heaton 2008, s. 117; Berger 2009, s.13).  Lugard, officer över det norra 

protektoratet, utsågs till ansvarig för sammanfogandet och ville införa sin 

administrativa tradition i de södra protektoraten. Kring detta uppstod dock inte 

konsensus, och trots det nya ”förenade Nigeria” kvarstod regionernas 

administrativa särskildheter (Afigbo 1991, s.23). 

För att belysa detta ytterligare kan vi se till den sista indikatorn på infrastrukturell 

kapacitet i Ziblatts teori. År 1954 hade Nigerias regionala regeringar i öst, väst och 

norr, erhållit självbestämmanderätt över utformningen av utbildningssystemet 

(Usuanlele 2010 s.382).  

Tabell 6 visar skolgång per region. Skillnaderna i absoluta tal skall ses i ljuset 

av att regionerna drastiskt varierar i storlek, men det faktum att samtliga regioner 

kunde leverera denna samhällstjänst med förhållande vis liten diskrepans dem 

emellan är en indikator på dess institutionella kapacitet. 

 

Om regionerna har kapacitet att bistå sin befolkning med grundläggande 

samhällstjänster och därmed stärka sin maktposition vis-à-vis regionen de regerar 

över finns det inga direkta incitament från en potentiell centralstat att absorbera 

dessa policy-områden (Ziblatt 2004, s.80).  

Nigerias samtliga tre regioner under kolonialtiden påvisar relativ infrastrukturell 

styrka i samtliga operationella indikatorer vilket följaktligen leder till 

institutionalisering. Regionerna uppfyllde således de nödvändiga villkor som 

Ziblatt fastställer för uppkomsten av federalism. Detta är anledningen till att det var 

de samma regioner som antogs i konstitutionsögonblicket 1954 som vid den första 

koloniala uppdelningen. 

 

Det är vid detta analysstadium som konventionella federalismteorier, inklusive 

Ziblatt konkluderar sitt teoretiska resonemang. Vad som emellertid visar sig i detta 
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förklaringsskede som den viktigaste frågan för att fullända förståelsen för 

federalismens uppkomst är: varför uppstod dessa institutioner där de gjorde från 

första början?  

Om federalism är ett träd, där konstitutionen är trädkronan, och institutionerna 

dess rötter, varför började institutionerna växa just på den specifika platsen, och 

ingen annanstans?  

 

 

             GEOGRAFISKA ASPEKTER  

 

Den stora geografiska spridningen av Nigerias naturresurser som upptäcks av 

kolonialadministrationen är en central aspekt för att förstå det som senare kom att bli 

en politisk struktur.  

 

Nigeria är ett land fyllt till bredden av naturresurser i olika skepnader och utgjorde 

ett lukrativt utvinningsområde för kolonialisatörerna. Naturresurserna var utspridda 

över hela landet med guld och mineraler i norr, och rika jordbruksmöjligheter i form 

av palmolja, kakao, jordnötter, och avsalugrödor i centrala och södra delarna landet. 

Kolonialismen som var av utvinningskaraktär var tillsammans med den stora 

spridningen av naturresurserna det som lade grunden till Nigerias tre olika regioner, 

som sedan kom att utgöra federationen år 1954.  

Lagosprotektoratet bildade huvudstad i den naturliga hamnen Lagos i den västra 

änden av Nigerias 853 km långa kustlinje (Afigbo, 1991; Usoro, 2010). Protektoratet 

utvann de naturliga råvaror som fanns och kan tänkas ha sträckt sig så långt som det 

var lönsamt att transportera dem ner till hamnstaden.  

Kustlinjens geografiska särdrag kan tänkas ha haft en avgörande roll i utformandet 

av administrationen i landet. Lagosprotektoratets utsträckning längs kusten i öst 

avgränsades av det massiva Nigerdeltat som är sammansatt av ett stort nätverk av 

mindre vattendrag och floder mellan 1-20 meter i bredd (Usoro 2010, s.950). Deltat 

utgjorde ett stort naturligt hinder för potentiell transport mellan landets östra och 

västra del.  

Det tredje antagandet i vårt teoretiska tillägg innefattar att om det finns naturliga 

hinder mellan naturresurserna, eller om dessa ligger långt ifrån varandra kommer 

olika administrativa center att uppstå. Den långa kustlinjen, uppdelningen av denna 

samt de naturresurser i öst som inte kunde nås av Lagosprotektoraret, lade därmed 

grund till den södra administrationen.   

Det förefaller rimligt att anta att det inte var någon slump att administrationen 

uppkom i den naturliga hamnen Port Harcourt i Nigerdeltats östra del med direkt 

anslutning till en av landets största farbara floder, Nigerfloden (Brown 2013 s.74). 

Det Södra protektoratet kunde således bistå med utvinning och export av de rika 

naturresurserna i landets östra delar.   

Inlandets geografiska utformning accentuerar ytterligare förståelsen för varför 

de olika administrationerna uppkom på utspridda platser, som sedan bidrog till olika 

regionala institutionaliseringar.  

De norra delarna av Nigeria var hem för stora guldfyndigheter och kol- och 

mineralgruvor (Reid, 2012, s. 203). Dessa naturtillgångar gjordes tillgängliga 

genom den naturliga infrastruktur som utgjordes av det extensiva flodnätverk som 

stäcker sig över landet.  
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Den totala sträckan av 8.300 km farbara vatten som främst utgörs av de enorma 

floderna Niger, Västafrikas största flod, som flyer in i landet från Benin och dess 

motsvarighet i öst, Benué-floden. Båda dessa stora floder sammanflyter i Lokoja 

och bildar tillsammans en gemensam vattenväg som har sitt utlopp i Nigerdeltat 

(Chukwuma 2014, s. 120). 

Vårt första antagande säger att om det finns naturliga transportvägar i anslutning 

till naturresurser kommer det uppstå administrativa center för att utnyttja dessa. 

Royal Niger Company var den första administrationen i det Norra protektoratet och 

hade sin ”huvudstad” i Lokoja, och lade handelsmonopol på de stora floderna för 

att frakta de utvunna resurserna ner från norr (Falola & Heaton 2008 s. 99).  

Den huvudsjöfartsled som de två floderna gemensamt utgör delar upp landet i tre 

olika territorier, som även passande nog avgränsade det som blev Södra och Norra 

och Lagosprotektoratet.  

  

 

De geografiska aspekterna inom landet utgjorde därmed spelplanen på vilken 

kolonialadministrationen strategiskt kunde placera ut sina pjäser för att nå maximal 

utvinning. Kring dessa administrativa center uppstod infrastruktur för att maximera 

resursutvinningen. Denna infrastruktur hade ett behov av att underhållas och 

utvinningsplatserna institutionaliserades av denna anledning. De tre separata 

administrativa enheterna med tillhörande institutionell kapacitet ärvdes sedan in i 

konstitutionen år 1954, och bildade den federala staten Nigeria. 

 

5.2 Ghana   
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KONSTIUTIONELLT ÖGONBLICK  

 

 

Ghana uppnådde självständighet som första land i det koloniala Afrika år 1957. Detta 

var kulmen på den politiska rörelse som startat några år tidigare med den flamboyanta 

ledaren Kwame Nkrumah i spetsen. År 1954 i det första officiella inhemska valet 

erhöll hans parti ”Convention People’s Party 20 780 av 23 122 röster och succén var 

ett faktum (Meredith 2011, s 20; McLaughlin & Owusu-Ansah 1995, s. 30). Stora 

förhoppningar om ”panafrikanism” som det första enade, fria afrikanska landet 

förespråkade svällde över landet och tystade alla anhängare av federalism (Cooper 

2002,s.68).  

Landet hade vid självständigheten varit kolonialiserat av Storbritannien sedan 

tidigt 1900-tal. Men även dessförinnan hade andra europeiska makter utnyttjat 

Ghanas kust, och främst Cape Coast epicentret för slavhandel i Västafrika (anm. 

därav namnet Slave Coast) (McLaughlin & Owusu-Ansah 1995, s. 9)  

Vid självständigheten hade Ghana, i kontrast till Nigeria vid samma tidpunkt 

endast ett administrativt center beläget i huvudstaden Accra. Den centraliserade 

staten var ett resultat av det administrativa koloniala arv som överlämnades i 

Nkrumahs händer år 1957. Således rakt motsatt till grannlandet Nigerias federala 

konstruktion. Detta konstaterande kräver emellertid vidare undersökning: varför 

skiljde sig detta politiska arv från det som överlämnades i Nigeria?  

 

 

 

                                                 INSTITUTIONERS UPPKOMST 

 

 

Guldkusten, som var Ghanas namn under kolonialtiden proklamerades brittiskt år 

1874. Med Accra som administrativt center, innefattade protektoratet hela 

kustprovinsen och sträckte sig till Ashantiregionens gräns längre upp i landet 

(McLaughlin & Owusu-Ansah 1995, s. 16). 

Ashantikungariket höll stånd i upprepade strider mot engelsmännen, men tvangs 

att kapitulera år 1901, då britterna tog makten över regionen (Reid 2012, s. 39-40) 

Slutligen, med Ashantiregionen i sitt våld kunde kolonialherrarna avancera upp till 

det som proklamerades som det norra territoriet år 1902 och etablera kontrollen 

(Reid 2012, s. 39-40) (McLaughlin and Owusu-Ansah, 1995,s.17). Till skillnad från 

Nigerias Norra protektorat fanns inget ekonomiskt incitament för detta, då regionen 

var mager på resurser, utan var främst en åtgärd för att hindra de franska och tyska 

kolonialmakternas framfart (McLaughlin & Owusu-Ansah 1995, s. 17).  

Ashantiprotektoratet och det Norra territoriet, tillskillnad från Nigerias 

motsvarigheter: Södra och Norra protektorat, saknade autonoma administrationer, 

och styrdes från huvudadministrationen i Accra. Detta berodde på att de styrande i 

Accra inte ansåg att det förelåg praktiska skäl att dela upp administrationen för 

landets tre territorier, och det var mer effektivt att samla den politiska och 

administrativa makten i enhet (McLaughlin & Owusu-Ansah 1995, s. 17). 

Denna enda administrativa enhet hade således den exekutiva makten för hela 

kolonin, likväl som den enda instansen med fiskal kapacitet.      
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Accraadministrationens skatteintäkter bestod främst av tullavgifter från handel men 

år 1944 utvidgades det även till inkomstskatter (Adeyiga 2013,s.23). Men 

administrationens främsta inkomst var exportintäkter, som även dessa endast tillföll 

den centrala administrationen i Accra (McLaughlin & Owusu-Ansah 1995, s. 21). 

Det faktum att det endast fanns ett centra med fiskal kapacitet, en stark indikator 

på institutionalisering, vittnar om att den relativa maktdelningen Ghanas regioner 

emellan var starkt asymmetrisk. Uppkomsten av institutioner i resten av Ghana var 

beroende av centralregeringen eftersom de övriga regionerna inte erhöll 

exportintäkter, eller hade skatteinsamlingsförmåga. Således saknades de finansiella 

”muskler” för att få makt vis-a-vis samhället och på eget initiativ implementera 

andra samhällsinstitutioner. 

Ziblatts teori förutsätter att om den institutionella kapaciteten inom regioner är 

låg kommer centralstaten absorbera dem. Denna tidiga kolonialadministration kan 

därav antas ligga till grund för att Ghana centraliserades, och blev en enhetsstat vid 

självständigheten.  

 

 

Liksom i Nigeria utvecklades ett järnvägsnätverk i Ghana för att på ett mer 

effektivt vis transportera de naturresurser som utvanns (Jedwab & Moradi 

2013,s.1). Med Accraadministrationens exportintäkter finansierades 

järnvägskonstruktionen, som expanderade till att år 1954 vara 953 km lång 

(McLaughlin & Owusu-Ansah 1995 s.21). Den sammanlänkade främst de stora 

handelsstäderna Accra och Sekondi-Takoradi i kustprotektorartet med 

utvinningsplatsen Kumasi, i Ashantiregionen (Jedwab & Moradi 2013 s, 2 ; 

McLaughlin & Owusu-Ansah 1995, s. 21).  

Frederick Guggisberg var Ghanas guvernör mellan 1919-1927. I sina memoarer 

från en resa till Ghana 1909 tillsammans med sin fru, Decima Moore beskriver han 

synen av detta. 

 
”The scene at Sekondi Station on the morning of our departure fascinated me. It seemed 

like a piece of England dropped into the midst of the tropics, a little battered and altered by 

the operation” (Guggisberg & Moore 1909, s. 82) 

 

Järnvägen sträckte sig på intet vis lika extensivt ut i landet som i Nigeria, utan 

koncentrerades i landets södra delar. Att konstruera den kostsamma järnvägen i 

svårtillgänglig terräng begränsade den till att endast koppla samman kusten med 

oljepalmsbältet där mestadels av naturresurserna utvanns. Detta innebar emellertid 

att järnvägen etablerares som en cirkel som nådde endast ca en tredjedel upp i landet 

från kusten (Bourret 1960,s.3). 

Järnvägen innebar ökad infrastrukturell kapacitet för handelsregionen i söder 

och gjorde den ännu starkare i förhållande till de norra protektoraten. En 

konsekvens av detta var emellertid att centralstaten inte kunde nå ut till landets alla 

delar, vilket Ziblatt förutser reducerar incitamenten för centralstaten att bilda en 

federal stat, eftersom den inte logistiskt sätt kan implementera beslut. Detta står i 

stark kontrast till Nigeria som hade flera järnvägsknytpunkter långt ifrån varandra, 

omkring vilka olika administrationer uppstod.  

 

Ghana i juxtaposition till Nigeria utvecklade således endast en region med starka 

infrastrukturella och administrativa drag. Detta resoneras även i den sista av Ziblatts 

indikatorer på infrastrukturell kapacitet, skolgång.  
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Tabell 8 påvisar en stor diskrepans mellan det totala antal förväntade år av 

skolgång för barn i de olika regionerna.  

 

Det går att utläsa en signifikant skillnad i längd på utbildning mellan landets södra 

regioner och norra regioner, där det senare har en tydlig nackdel. Regionen Brong-

Ahafo ligger strax norr om palmoljebältet och har ett betydligt sämre resultat i 

förväntad skollängd än den angränsande regionen, Ashanti mitt i palmoljebältet 

(Kpedekpo 1972, s. 338). Detta är en indikation på att regionerna i norr inte hade 

förmåga att på samma sätt som motparten i söder bistå med samhällstjänster så som 

skolgång.  

Eftersom den norra regionen saknade administration med fiskal kapacitet var den 

helt beroende av centralstaten i söder. Det kan tänkas att den norra regionen var av 

låg prioritet för upprättning av utbildningssystem, i jämförelse med den Södra- och 

Ashantiprotektoraten. Detta påvisar ytterligare den svaga statskapacitet som den 

norra regionen hade i kontrast till centralstaten. 

 

Sammantaget kan vi konstatera att samtliga av Ziblatts variabler för infrastrukturell 

kapacitet påvisar mycket stor variation inom landet, och är asymmetriskt 

koncentrerad i söder. Kolonialadministrationens ointresse för naturresurserna i norr 

bidrog till skapandet av regionens perifera karaktär. Den norra regionens avsaknad 

av infrastrukturell kapacitet och institutionalisering hindrade den från att bli en enhet 

i en federalkonstitution i Ghana.   

Ziblatt påstår att ”the main barrier to federalism is not an externally strong center 

but rather domestically underinstitutionalized governance structures in the subunits 

of a potential federation” (2004, s. 90).   

Med detta konkluderat kvarstår emellertid samma förbryllelse som i Nigerias fall, 

även om det var kolonialadministrationens institutionella utformningar i Ghana som 

ledde till enhetsstyre vid självständigheten. Varför uppkom de på detta vis från första 

början? Ånyo vänder vi oss till vårt teoretiska tillägg, de geografiska aspekterna, för 

att söka svaret på denna fråga.  
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     GEOGRAFISKA ASPEKTER 

 

 

Ghanas naturresurser var främst koncentrerade till det s.k. palmoljebältet, inom 

vilket (utöver palmolja) stora kakaotillgångar, avsalugrödor och mineraler återfanns 

(Bourret 1960,s.6-7). Naturresursernas koncentration till denna del av landet är en 

central aspekt för att förstå varför Ghana utformades till en centraliserad enhetsstat, 

med huvudadministration vid kusten, som överlämnades vid självständigheten.  

 

Det södra protektoratet bildades med Cape Coast som huvudstad, men förflyttades 

sedermera till Accra (Guggisberg & Moore 1909, s. 40), och sträckte sig upp till 

Ashantiregionen och palmoljebältet. Accra är beläget nästintill mitt på Ghanas 539 

km långa kuststräcka och protektoratet innefattade hela kusten från 

Elfenbenskusten i väst till Togo i öst.  

Hälften av kustlinjen karaktäriseras av branta klippor och kusten huserar inga 

naturliga hamnar (Dei 2010,s.944).  Av dessa anledningar går det att konkludera att 

de två hamnar som uppstod helt enkelt var strategiskt utplacerade av europiska 

kolonialmakter (Bourret 1960,s.6).  

Hamnstäderna Accra och Sekondi-takoradi ligger nära varandra och hade inte heller 

några naturliga hinder emellan sig. Palmoljetillgångarna återfanns strax norr om 

dessa och norrut till Ashantiregionen (Dickson 1971, s.162).  Vårt andra antagande 

i det teoretiska tillägget säger att om naturtillgångar ligger nära varandra kommer 

endast en administrativ enhet att uppstå för att utvinna dessa.  

Guldtillgångarna var främst belägna i Ashantiregionen i inlandet (Bourret 1960, 

s.7). Det fanns emellertid ingen plausibel naturlig infrastruktur i form av floder som 

gav åtkomst till dessa. I regionen fanns visserligen de, till viss del, 

navigationsvänliga floderna Pra, Tano och Ankobra. (Dickson 1971, s.109).  Pra 

har dock oräkneliga naturliga hinder och avbrott och gör den därför opraktisk och 

inte lämpad för transport. Tano och Ankobra har lukrativa egenskaper i form av 

relativt sammanhängande vattenvägar, men båda viker av mot väst och har sitt 

utlopp i Elfenbenskusten (Dickson 1971, s. 109)  

Det första antagandet i vår teori är att om det finns naturlig infrastruktur runt 

naturresurserna kommer administrativa centra uppstå i anslutning till dessa. Detta 

var emellertid inte fallet i Ashantiregionen, vilket fick som resultat att 

resursutvinningen krävde konstgjord infrastruktur, som finansierandes av 

centralstaten (som även beslutade om resursutvinningen till att börja med).  

För att tydliggöra ytterligare att det inte var en institutionell slump att Ghana 

erhöll en centraliserad administration, utan att det var de geografiska faktorerna 

som var den grundläggande orsaken till hur landet administrerades i 

utvinningskolonierna, kan vi undersöka anledningen till varför norra Ghana inte 

institutionaliserades. Det norra territoriet hade komparativt mycket färre 

naturresurser än de södra regionerna, med endast sparsamma jordnötstillgångar 

(Bourret 1960, s.3).  Frederick Guggisberg antecknar:  

 
”As I shall not touch on the Northern Territories again I may say here that it is chiefly a 

country of wide undulating plains covered with tall elephant grass, and suffering from 

scarcity of water for most of the year. Efforts are being made to promote the cultivation of 

cotton, but the absence of a railway will long retard the growth of trade. (Guggisberg & 

Moore 1909, s. 41) 
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Det fanns inte heller någon naturlig transportväg till denna kustlösa region för att 

utvinna de få resurser som fanns tillgängliga. Även om Volta floden i öst presenterar 

möjligheter för kommersiell trafik (Balek 1977, s.90), så är de floder som 

sammanflyter till voltafloden i norr: Svarta, Vita och Röda Volta, inte farbara under 

torrperioder och därmed inte kompatibla för kommersiell navigation (Dickson 1971, 

s. 109).  

Vårt tredje antagande gäller därmed inte. Detta är för att även om det geografiska 

avståndet från kuster initierat att en potentiell administration hade kunnat uppstå i 

norr, så kan vi anta att de knapphändiga naturresurserna, som dessutom var 

oåtkomliga med naturliga transportmedel, var för olönsamma att utvinna. Därför kan 

vi anta att det inte fanns incitament att utveckla varken institutionell eller 

infrastrukturell kapacitet i regionen.  

 

Slutligen var det detta som var skillnaden mellan Ghana och Nigeria. När samtliga 

andra variabler är identifierade och prövade kan vi konkludera att den mest 

elementära orsaksvariabeln är de geografiska förutsättningarna. Enligt de antaganden 

vi gjorde i det teoretiska ramverket som presenterades på sidan 11, kan vi konstatera 

följande.  

I Ghana var de naturresurser som fanns koncentrerade på en plats, för vilket 

antagande 2 förutser att endast ett administrativt center kommer att uppstå. Vidare 

ledde bristen på naturlig infrastruktur i förhållande till naturresurserna att 

konstgjord infrastruktur var tvungen att uppföras för utvinning av dessa. Man kan 

anta att det är betydligt enklare att göra detta från en administration än flera. Ghanas 

kustlinje är relativt kort, och saknar dessutom naturliga hinder (antagande 3). Man 

kan därav tänka sig att det alltså skulle vara överflödigt med separata enheter för att 

administrera denna. Detta sammanvägt bidrog till att en central administrationen 

uppstod i Ghana.  

I Nigeria däremot var naturresurserna spridda över hela landet och det fanns 

naturliga transportvägar i anslutning till dem. Antagande 1 och 3 menar att detta 

leder till separata administrationers uppkomst.  Vidare lade den långa kustlinjen 

med naturliga hinder grunden för decentraliserad administration i Nigeria 

(antagande 3).  

 

Bevisligen går det inte att nöja sig med att hävda att institutioner leder till federalism 

på en plats och unitarism på en annan. Då har man missförstått dynamiken inom 

vilken institutioner uppkommer (Ziblatt 2004, s.79). Eftersom inga av dessa 

institutioner fanns på plats före kolonialmakterna etablerade sina är den enda 

logiska, och intuitiva förklaringen att de, med sin vinstmaximerande strategi, 

utplacerade dessa där de kunde generera mest effektiv utvinning. 
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6 Diskussion och slutsats  

Den initiala frågeställningen som denna uppsats sökt svaret på är: Varför antog 

Nigeria en federal konstitution vid självständigheten, när andra afrikanska länder 

med liknande förutsättningar inte gjorde det? 

Uppsatsen har visat att det inte beror på köpslående, fraktionalisation eller på grund 

av extensiv landyta, så som de konventionella federalism-teorierna förfäktar.  

Istället berodde uppkomsten av federalism i Nigeria på ett institutionellt politiskt 

arv från kolonialadministrationen, som uppkom på grund av de geografiska 

förutsättningarna som mötte kolonialmakten.  

Denna uppsats har därmed lyft två huvudsakliga punkter. Först har den visat 

varför konventionella teorier är otillbörliga för att förklara uppkomsten av afrikansk 

federalism. Den andra punkten, som även är denna uppsats huvudsakliga bidrag är 

att ha identifierat den mest elementära delen i orsakskedjan för federalismens 

uppkomst i Nigeria: de pre koloniala geografiska förutsättningarna i landet.  

 Uppsatsen påvisar att nyckeln till att förstå institutionernas uppkomst i 

utvinningskolonierna är det nödvändigt att se till naturresursernas geografiska 

positioner och de naturliga transportvägarna i förhållande till dessa. De 

vinstmaximerande kolonialmakterna förväntas inte ha låtit slumpen avgöra var de 

placerade sina kostsamma utvinningsadministrationer, utan detta skedde 

strategiskt, efter de geografiska förutsättnigar för att nå effektiv utvinning.   

De institutioner som uppkom kring dessa har fallstudierna visat i enighet med 

Ziblatts teori har en avgörande påverkan på huruvida landet ärvde ett federalt 

styrelseskick eller blev en enhetsstat.  

Fallstudierna belyser tydligt denna orsakskedja och varför styrelseskicket 

utformades olika i Nigeria och Ghana. Nigeria hade stora spridningar av 

naturresurser, och naturlig infrastruktur i anslutning till dessa. För att utvinna 

resurserna upprättades tre autonoma administrationer som utvecklades med 

infrastrukturell och institutionell kapacitet.  Detta överlämnades i ett politiskt arv i 

form av en federal struktur vid självständigheten. I kontrast var Ghanas resurser 

koncentrerade på en plats, palmoljebältet, som dessutom saknade naturlig 

infrastruktur.  En administration uppstod för att bygga infrastruktur för att utvinna 

resurserna, och blev centraliserad av denna anledning. Det politiska arv som 

överlämnades vid självständigheten i Ghana var således en centraliserad enhetsstat.   

Andra potentiella faktorer som denna uppsats ej tagit med i förklaringsmodellen, 

men som icke desto mindre hade varit intressanta att undersöka för att precisera 

förståelsen ytterligare i de tre stegen är: (1) topografiska skillnader inom landet som 

kan påverka var administrationen uppstår, (2) nivå av deltagande av inhemska 

tjänstemän i den koloniala administration, som kan ha en påverkan för 

styrelseskicket efter självständigheten och, (3) hur stor inverkan närvaron av en 

stark ledare vid självständigheten, som kan utgöra en enande kraft påverkade 

utfallet för kolonierna.  
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Den vidare implikationen av att ha identifierat hela orsakskedjan är att den 

möjliggör för analys av andra afrikanska länder, och systematiserar undersökningen 

för att förstå varför de inte blev federala, genom att identifiera ett 

tillkortakommande i orsakskedjan som leder till federalism. På så vis går det 

undvika att behandla enhetsstyre som en naturlig predisposition för afrikanska 

stater. För att illustrera:  

Tchad är ett stort och fraktionaliserat land. Trots en del naturresurser i södra landet, 

fanns inga naturliga transporter för export och landet saknar kust. Tanzania har en 

lång kustlinje, rika naturtillgångar, men ingen konsekvent kolonialmakt som kunde 

bygga upp institutioner som kunde gå i arv (Reid 2012, s. 280-281). Dessa länder 

blev båda enhetsstater vid självständigheten. Sydafrika är stort, har lång kustlinje 

och stora naturtillgångar (Hillbom och Green, 2010,s.122) som ligger utspridda Det 

uppstod under kolonialtiden åtminstone två distinkta administrativa centra, 

Kapstaden och Johannesburg. Nu fungerar Sydafrika som en de facto federal stat 

nu.(Egwu, 2003)   

Detta nya teoretiska ramverk uppmuntrar vi framtida forskning att ta till sig och 

pröva mer ingående på flera afrikanska fall, vilken kan ge denna kausala mekanism 

teoretisk relevans. Vi ser även möjligheten att med detta ramverk lyfta blicken från 

den afrikanska kontinenten, jämföra brittiska kolonier i Afrika och Asien för att 

förklara skillnader i de styrelseskick som implementerades vid självständigheten. 
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